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TAIKI TAIKI

taiki taiki taiki tun
fasili fasili pongi
taiki taiki taiki tun
fasili fasili pun
Peru Magdalena

KOPETA
Kopeta
Sudurraren punta
Ahoa
Mingaina
Okotzaren azpian
Kilikili kilikili

XANGO-MANGO
Xango-mango
haurra nongo?
Ona bada etxerako,
txarra bada putzurako.

GORA ALTXATU
Gora altxatu behar dugu (3)
Gaur sekulako eguna izango dugu.
Gora altxatu behar dugu (3)
Gaur sekulako eguna izango dugu.
Peru Magdalena

Abestien hitzak eta hitzen jatorria

2

XIRRISTIN -XARRASTAN
Xirristin-xarrastan
eskua arrastan
zulotik irtenda
sudurra laztan.
Sudurra laztan?
Xirristin-xarrastan
eskua arrastan
zulotik irtenda
begia laztan.
Begia laztan?
Xirristin-xarrastan
eskua arrastan
zulotik irtenda
belarria jan.

Pello Añorga, Zuni (Aizkorri)

ETXE BOROBIL HONETAN

Etxe borobil honetan
lorategi bat dago
leihotxo bi daude
(ireki eta itxi egiten direnak)
ate handi batekin,
ring ring txirrina jotzerakoan
atea zabaltzen da eta
andra bat agertzen da
egun guztian dabil bar bar bar...,
bar-bar!
Zelako berritsua!

KATTALIN POTTOLIN

Kattalin Pottolin zakuto
piperrak badira saltzeko;
Katilu zaharrean irina,
Kattalin ipurdi zikina.

HONEK HONEK ETA HONEK
Honek, honek eta honek
Bart ezteiak zituzten.
Honek honi zer esan?
Gonbidatzeko hau eta hau.
Gonbidatzaile hau eta hau,
Hona non hogeita lau.
Anjel Lertxundi. Aizak eta aizan
elkarrekin dantzan (Elkar)

MUSU
Aza
baba
Pepe
te
lili
polo
musu
truk
musu
truk
eman
musu
zuk,
zuk!

SUGEA
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Sudurzuloan suge bat daukat
Sigi-saga mugitzen.
Sudurzuloan suge bat
Gora eta behera ezkutatzen.
Sudurzuloan suge bat
Narrasa bezain bizkorra
Sudurzuloan suge bat
Nirekin doa edonora.
Sudurzuloan suge bat
Nik zintz eta amatxok zazt!
Leire Bilbao. Xomorropoemak eta beste
piztia batzuk. (Pamiela)

BAT, MARTIN PARRAT

Bat, Martin Parrat.
Bi, Mitxel eperdi.
Hiru, kolkoa bete diru.
Lau, ikome lau.
Bost, klask eta klosk
Sei, korta bete behi.
Zazpi, etxea bete zapi.
Zortzi, burua bete zorri.
Bederatzi, katunarrue erantzi.
Hamar, txakurrak mar-mar.

DANA, DANA, DANA

-Dana, dana, dana.
-Jaione eta ama.
-Dena, dena, dena.
-Sartu dira dendan.
-Dina, dina, dina.
-Oihal bat urdina.
-Dona, dona, dona.
-Jaioneren gona.
-Duna, duna, duna.
-Jaione (Dotore) txukuna.

Anjel lertxundi, Aizak eta aizan
elkarrekin dantzan (Elkar)

ATXIA MOTXIA

Atxia motxia perolipan,
nire semea errotan da;
errotara nindoala
topatu nuen asto bat,
kendu nion buztan bat,
ipini nion beste bat:
errota txikiak klin-klan.
Atxia motxia perolipan,
nire alaba errekan da;
errekara nindoala
topa nuen erbi bat,
kendu nion begi bat,
ipini nion beste bat
erreka txikian plist-plast.

Anjel lertxundi Maria goikoak
batbirulau! (Erein - klis klasikoak)

Pello Añorga. Jiran-Biran (Aizkorri)
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ARRE ARRE MANDOKO
Arre arre mandoko
bihar Iruñerako,
etzi Tolosarako.
-Handik zer ekarriko,
-Zapata eta gerriko.
-Horiek norentzako?
-Malen txikiarentzako.

Xabier Etxaniz Erle Puntan punta bat

(Haur folklorearen bilduma) Pamiela etxea

Abestien hitzak eta hitzen jatorria
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IXTORIO-MIXTORIO

Ixtorio-mixtorio latz,
berrehun zorri eta berrehun
bartz,
bizkarrean dituenak
egiten du hatz.

Xabier Etxaniz Erle, Puntan punta bat

(Haur folklorearen bilduma). Pamiela etxea

SAGU GAZTEA

SAGARRA SEGERRE

sagu gaztea
gauez sagu zahar

Zabala zebele
zibili zobolo zu.

eguneko iluna
gauean argi

Sagarra segerre
sigirri sogorro su.

Makala mekele
mikili mokolo mu.
Joxan Ormazabal, Begira begira
tradizioaren leihotik (Elkar)

KUKUMIKU

Kukumiku santaliku
txoriak kumeak egin ditu.
Non?
Haritzaren adarrean.
Kaka?
Juneren buruan

Bularretik mintzora (Galtzagorri)

ZURE MUSUA, PA

Zure musua, pa!
nire masailean.
Zure musua, muin!
nire barrenean.
Zure musua, pot!
daukat bihotzean.
Masailean
Barrenean
Bihotzean
Zure musua igerian.
Jon Suarez, Ilbetea dilindan (Pamiela)

atso zaharra
gauez zeruan zehar
eguneko isila
gauean entzun
Peru Magdalena.

TTINKIRRINKI TTIKI

Ttinkirrinki ttiki, ttinkirrinki ttin,
ttinkirrinkitero, ttinkirrinki tton.
Ttinkirrinki, ttinkirrinki,
ttinkirrinki, ttona,
rikittiki, ttikirriki
rikittiki, ttona.

Ttinkirrinki ttiki, ttinkirrinki ttin,
ttinkirrinkitero, ttinkirrinki tton.
Rikittiki, ttikirriki,
ttikirriki, ttona,
ttinkirrinki, ttinttikirrinki
ttinkirrinki, ttona.

Ttinkirrinki ttiki, ttinkirrinki ttin,
ttinkirrinkitero, ttinkirrinki tton.
Ttinkirrinki, ttinkirrinki,
ttinkirrinki, ttona,
rikittiki, ttikirriki
rikittiki, ttona.
Rikittiki, titikirriki,
ttikirriki, ttona,
ttinkirrinki, ttinttikirrinki
ttinkirrinki, ttona.

Ttinkirrinki ttiki, ttinkirrinki ttin,
ttinkirrinkitero, ttinkirrinki tton.
Jesus Mari Olaizola “Txiliku”. Begira,
begira tradizioaren leihotik. (Elkar)

ELE ELE

lo lo lo lo lu
lurrean zolu

lu lu lu lu la
lamina lili

li li li li le
legution nola
la la la la lo
logura zale
le le le le li
liburuan lo

lo lo lo lo lu
lurrean zolu
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JOXE MOXE

Joxe Moxen gitarra
ahuntzak hainako bizarra
zopa gutxi janda
Unai kaxkarra! Unai kaxkarra!
Bularretik mintzora (Galtzagorri)

DANTZA

Zuputu zopoto
zipiti zepete
zapata,
zapata dantza,
dantza,
mugi gorputza
eta astin galtza,
galtza,
zuputu zopoto
zipiti zepete
zapata dantza,
dantza,
mugi gorputza
eta astin galtza,
galtza,...

Pello Añorga Jiran-Biran (Aizkorri)

PORTU BATEAN

portu batean bizi naiz
bizi naiz bizi naiz
portu batean bizi naiz
ta gainera pozik

barku batean bizi naiz
bizi naiz bizi naiz
barku batean bizi naiz
ta gainera pozik

bakar-bakarrik bizi naiz
bizi naiz bizi naiz
bakar-bakarrik bizi naiz
ta gainera pozik
internet barik bizi naiz
bizi naiz bizi naiz
internet barik bizi naiz
ta gainera pozik
etxerik barik bizi naiz
bizi naiz bizi naiz
etxerik barik bizi naiz
ta gainera pozik
itsasorantza banoa
banoa banoa
itsasorantza banoa
ta gainera pozik
Peru Magdalena.

ZAPOAREN POZA
Zapoaren poza
pozaren zopa
zoparen zapoa
zapoaren zopa
zoparen poza
pozaren zapoa.

Juan Kruz Igerabide. Amilami. Laminen
istorioak (Elkar).

Peru Magdalena.
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TXALO TXALO TXIN

Txalo-txalo txalo txin
hator etxera Martin,
Taloa xehetu etxian
Lurren belarrian, masailetan,
ipurdian, tripatxoan....
Bularretik mintzora (Galtzagorri)

SOKATIK AZOKARA

azokara azokara
barazki denak sokara
ui ai e!
porru eta piper
sokan doaz sokan doaz
barazkien rokan rolaz
ui ai o!
zenbat azenario
azokan patata batek:
“zartagina ez dut laket”
ui ai i!
nik bi ogi txiki
kipulak salto egin du
baratxuriak berdindu
ui ai u!
begiak luzatu
azokan denok jolasten
eta denok irabazten
ui ai a!
denok azokara!
Peru Magdalena.

AURTEN GURE ORTUAN

Aurten gure ortuan artoa berde,
artoa berde gure ortuan
aurten...

Juan Kruz Igerabide. Amilami. Laminen
istorioak (Elkar).

MARIA GOIKOA

-Maria goikoa, Maria goikoa,
Maria goikoa....!!!
-Zer nahi duzu, Maria behekoa?
-Iturrira ahal zatoz?
-Ez.
-Zergatik ez?
-Laguna etorri da!
-Eta zer ekarri?
-Zapata eta galtzerdi.
-Zer kolore?
-Zuri, gorri eta kikirriki!!!
Anjel lertxundi Maria goikoak
batbirulau! (Erein - klis klasikoak)

KOMETA PIZPIRETA
-Kometa pizpireta,
izarra non da?
-Zeruan.
-Zer egiten?
-Ilargia laguntzen.
-Ilargia zertarako?
-Argia egiteko.
-Argia zertarako?
-Iluna uxatzeko.
-Iluna zertarako?
-Lo gozo egiteko.
-Lo zertarako?
-Kometarekin batera,
amets egiteko.

Patxi Zubizarreta eta Joserra Senperena.
Urrezko Giltza. (Erein)
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KOKORIKO

Kokori kokoriko
koriko koriko.
Kokori kokoriko
koriko koriko ko.

Juan Kruz Igerabide. AMILAMI.
Laminen istorioak (Elkar)

Kokoriko mikotin
Kraskiñola
Kriskitiñ

Sasi guztien gainetik. (Galtzagorri)

BEHIN OMEN ZEN

Behin omen zuen jaun zahar bat
Egin omen zuen puzker bat
Joan omen zen baratzera
Jan omen zuen aza
Egin omen zuen kak berde-berdea.
Hura norentzat?
Ahoa zabaltzen duenarentzat.
Behin omen zen jaun zahar bat
Egin omen zuen puzker bat
Joan omen zen dendara
Jan omen zuen lanpara
Egin omen zuen kaka argi-argia.
Hura norentzat?
Begiak zabaltzen dituenarentzat.
Behin omen zen jaun zahar bat
Egin omen zuen puzker bat
Joan omen zen mendira
Jan omen zuen marrubia
Egin omen zuen kaka gorri-gorria.
Hura norentzat?
Aurrena mugitzen denarentzat.
Behin omen zen jaun zahar bat
Egin omen zuen puzker bat
Joan omen zen eskolara
Jan omen zuen arkatza
Egin omen zuen marra luze-luzea.
Hura norentzat?
Aurrena hitz egiten duenarentzat.
Juan Kruz Igerabide. Begira begira,
tradizioaren leihotik (Elkar)

ABABITO

Ababito
Ababatxo
Ababaño,
ababito PUF,
ababatxo PUF,
ababaño, KLA, KLA, KLA.

ZUNI
Ni

Zuni

gu bat
eta gu bi
maitasun
maitasun
zu
maitasun
maitasun
ni
Zuni

Pello Añorga. Zuni (Aizkorri)

PIN PIN PIN KIRIBI
kiribi kiribi
mutilak begi bi
kiriru kirau
neskatilak lau

kiribi kiribi
mutilak esku bi
kiriru kirez
neskatilak ez

Peru Magdalena.

BAT
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Gu gara
bat
eta bi
eta hiru
eta lau
eta bost
gure eskuko hatzak
diren bezala
bat
eta bi
eta hiru
eta lau
eta bost
Pello Añorga, Zuni (Elkar)

ESKUAK ESKUARI

Eskuak eskuari
kriskitin-krasketin.
Hatz bat barrez irri, kikiriki.
Hatz bat saltoka, kakaraka.
Hatz bat orain txistu, kukuruku.
Hatz bat sarritan lo, kokoroko.
Hatz bat beti gose, kekereke.
Begira, begira tradizioaren leihotik (Elkar)

HONEK ARRAUTZA EKARRI
Honek arrautza ekarri.
Honek frijitzen jarri.
Honek gatza eman.
Honek pixka bat probatu.
Eta potolo ttiki honek
den-dena jan.

Patxi Zubizarreta, Urrezko giltza (Erein)

EGUN BATEN KANUTO
Egun baten Kanuto
kalera joan zan,
karruak zapalduta
etxera joan zan.

Amak esan ei eutsan
lotara joateko,
atzera kontestau eutsan
“Ez dot nahi amatxo”.
Kanuto Zizilindro,
zilindro, Zilindro,
Kanuto Zizilindro...
pux! pux! Pux!

Euskal abesti herrikoia. Katuen
testamentua, Oskorri.
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NON ERREKA
-Non erreka,
han errota.
-Non errota,
han irina.
-Non irina,
han opila.

-Non opila,
han labea.
-Non labea,
han sua.
-Non sua,
han kea.

-Non kea,
han tximinia.

Anjel Lertxundi, Aizak eta aizan
elkarrekin dantzan. Elkar.

TXIMINITIK GORA

-Han urrin etxe poxpola, ola, ola!
Tximinitik gora kea dariola, ola, ola!
Gantxoan arbola zelai erdian,
erreka pol-pola etxe atarian:
Tralala, lara eta tralara,
dena txiki-txikia, txikia horra.
-Jo atetxoko (etxetxoko) txilina, ola, ola!
Sutondoan kuzkur lo-lotan mitxina,
ola, ola!
Sutan danbolina gaztaina erretzen,
lapikoa gal-gal babak egosten:
Tralala, lara, tralala, lara,
dena txiki-txikia, horra.
-Badator etxekoandrea, ola, ola!
Begitxoak ñir-ñir, ahoan irria, ola, ola!
Zuri-zuri ilea eta buru-zapia,
zuri-gorri umea jaio berria:
Tralala, lara, tralala, lara,
dena txiki-txikia, txikia horra.
-Magaltxoan estutzen du, ola, ola!
Urrumakatzen du, urrumakatzen du,
ola, ola!
“Gure txikitxoa, egizu lo-lo,
lo-lo txikitxoa, apapa gero”:
Tralala, lara, tralala, lara,
dena txiki-txikia, horra.
Anjel Lertxundi, Aizak eta aizan
elkarrekin dantzan. Elkar.

ZUBI GAINEAN

Begi handiak ditu zubiak, gero!
Erraldoi baten buru gainetik
pasatzen gara egunero.
J K Igerabide. Begi-niniaren poemak (Erein).

EGIA EGIA

egia, egia
zer da, bada, egia?
egia, egia,
sudur gainean begia

gezurra, gezurra
zer da, bada, gezurra?
gezurra, gezurra,
begi gainean sudurra
Peru Magdalena.
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HODEI POTOLOA

Zeruan bizi den hodei biribila,
gauero dator lurrera jende bila.
Nor ote, zer ote, hodei potoloa?
Tipitaki-tapataki . . . Loa-loa!

Behinola neskato bat eraman zuen hegan.
Zer egin zuen neskatoak ametsetan?
Biolin bat zela kilkerrei kantatzen.

Behinola mutiko bat eraman zuen hegan.
Zer egin zuen mutikoak ametsetan?
Kometa bat zela izarrak laztantzen,
biolin bat zela kilkerrei kantatzen.
Behinola andre bat eraman zuen hegan.
Zer egin zuen andreak ametsetan?
Arbola bat zela itsasoan dantzatzen,
kometa bat zela izarrak laztantzen,
biolin bat zela kilkerrei kantatzen.
Behinola gizon bat eraman zuen hegan.
Zer egin zuen gizonak ametsetan?
Pintura bat zela bihotzak marrazten,
arbola bat zela itsasoan dantzatzen,
kometa bat zela izarrak laztantzen,
biolin bat zela kilkerrei kantatzen.
Behinola atso bat eraman zuen hegan.
Zer egin zuen atsoak ametsetan?
Ostadar bat zela gozokiak askatzen,
pintura bat zela bihotzak marrazten,
arbola bat zela itsasoan dantzatzen,
kometa bat zela izarrak laztantzen,
biolin bat zela kilkerrei kantatzen.

Behinola agure bat eraman zuen hegan.
Zer egin zuen agureak ametsetan?
Txalupa bat zela mendira igotzen,
ostadar bat zela gozokiak askatzen,
pintura bat zela bihotzak marrazten,
arbola bat zela itsasoan dantzatzen,
kometa bat zela izarrak laztantzen,
biolin bat zela kilkerrei kantatzen.
Zeruan bizi den hodei biribila,
gauero dator lurrera jende bila.
Nor ote, zer ote, hodei potoloa?
Tipitaki-tapataki… Loa-loa.

Miren Agur Meabe. Egizu lo; lotarako
ipuinak (Elkar)

NIRE LOAK GABA BI
nire loak
gabari
nire egunak
gaba bi

EZKILAREN KANTUA
Dilin, dalan, dalan
din-dan!
Din-dan boleran!

Herri kanta. Mixel Labegerie, Ezkilaren
kantuaren errepika

ILARGIA ATZO GAUEAN

Gauez baserriko animalia
guztiak lo zeuden.
Ilargia, bakarrik eta begira ,
asper-asper eginda zegoen.
Zera otu zitzaion:
-Kontxo, bufanda horia jantziko
dut, zer demontre!
Eta bufanda horia jantzi
zuelarik
oilarra, erratuta, esnatu egin
zen: “eguzkia! Esnatzeko ordua
da!”

-Kukurruku kukurruku!! Gora
alperrak!! Gora!! Egunez da-eta!
Kukurruku kukurruku!!

Eta baserriko animalia guztiak
esnatu ziren. Oiloak eta untxiak,
txakurrak eta katuak, astoak,
zaldiak, behiak eta zezena.
Esnatu eta baserritik irtetzen
ari zirelarik...
ilargiak barre egin zuen, kar,
kar, kar, kar!!
Ondoren ilargiak bere bufanda
erantzi zuen.

ZULOTIK BEGIRA
zein ote daukat
begira zulotik
gauaren mantaren
beste aldetik
zulotik begira
zulotik begira
begira daudenak
ikusiak dira
Peru Magdalena.

argitik argira
iluna salto
egunak bi zubi
lo matxinsalto

nire loak
gabari
nire egunak
gaba bi

ispilu aurrean zu
bi zu bi
su biren artean
gaba da zubi

Peru Magdalena.
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EMADAZU GILTZA

-Emadazu giltza.
-Giltza zertarako?
-Kutxa tzarra zabaltzeko.
-Zabaldu, zertarako?
-Paper zaharrak bilatzeko.
-Paperak zertarako?
-Itsas mapa bat bilatzeko.
-Mapa bat zertarako?
-Altxorraren bila joateko
eta handik zuri, ene maite,
urre-zilarrak ekartzeko.
Anjel Lertxundi, Aizak eta aizan
elkarrekin dantzan (Elkar)

ZIRRIKITU

ate ertzeko
zirrikitu
guztia hortik
ezin kabitu
itu itu itu
zirrikitu
guztia hortik
ezin kabitu

Peru Magdalena.

PERU ETA MARIXE

Baziren behin Peru eta Marixe
Peruk bota eban puzkar
handixe,
Marixek hartu eban susto
handixe.
Ai, zelako ipuin txikixe!
Kirmen Uribe, Egizu lo; lotarako ipuinak (Elkar)

TRAILARAI

Jabier Muguruza, Jai larai kantuaren
doinua (JA JA albuma)

